B o r g m e r s t e r K i i s t a P. I s a k s e n i p
u k i o r t a a m i o q a l u g i a at a a

Ass.: Kommune Kujalleq

Kommune Kujallermi siunissaq pissanganartoq unammillernartunillu imaqartoq aqqutitsinniileruttorpoq.
Ukioq 2018 qaangiuppoq ukiorlu nutaaq neriuuterpassuarnik nassataqarluta iserfigisarput maanna aallartereerpoq.
Asasakka nunaqqatikka, Kujataani kommunalbestyrelse sinnerlugu ukiumi nutaami pilluaqqungaarpassi.

Nuna najugaralugu nuannarisarput suli nuannernerulersinniarlugu kommunalbestyrelsimi suliniteqarpugut, Kommunittalu najugaqarfigissallugu toqqisisimanartuunissaa, ineriartorfiunissaa, suliffigissalugu orniginartuunissaa, inuusuttunut piginnaanngorsaaviulluarnissaa, utoqqaliffigissallugu
kajungernartuunissaa minnerunngitsumillu aqunneqarnermigut tatiginartumik ingerlanissaa anguniarlutigu.

Ukioq nutaaq aallartillugu misinnartarpoq siunissaq nutaarluinnaq nammineerluni immersugassaq aallartittoq, nalusarparput inuttut pilersaarutigisagut sorliit ukiup naanerani iluatsissimallugit ukioq naajumaarnerlugu, anguniagaqartillutali inuunerput immersortarparput tamannalu inuttut siuariaatigisarlugu.

Kujataani Asaasoq ApS
Sydgrønlands Rengøring ApS

Ukioq nutaaq aallartittoq Kommune Kujallermi periarfissanik ujartuinissatsinnut atussavarput, kommunalbestyrelsemilu anguniakkatsinnut nukigut atorlugit sulissalluta.
Kommune Kujalleq pinngortitamigut kusanartoq, inerisaanikkut periarfissanik ulikkaartoq, nunattalu nerisassaateqarfissuarisaa nunatsinni kisiartaalluni nunalerinermik nersutaateqarnermillu ingerlatsiffiusoq najugaqarfigalugu nuannersoq najugaraarput.
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masaqaatitallit ukiuni kingullerni qaffariarsimapput, sulili
amerlanerulernissaat uagut qinikkatut suliuniutigiuarparput
– imartatta pisuussutaanik nalituunngortitsinissaq suliffissanillu ataavartunik pilersitsinissaq pingaartikkatsigu.
Taammaammat borgmesteritut nuannaarutigivara Arctic
Prime Fisheriesip aamma Qaqortoq Fish Aps-ip inuit 180-

-
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inik ikinnerunngitsut sulisoralugit ilaqutariippassuit imminut pilersornissaannut qulakkeerinnillutik suliffissaqartitsinerat.
Tamanna kommune kujallermut akileraarutitigut isertitat
amerleriarnerisigut taamatullu suliffissaaleqisut ikileriarnerisigut sunniuteqarluarpoq.
Kujataata sanaartornermut aningaasaliiffigineqarnissaa
kommunalbestyrelsimut qinigaasugut sulissutigisarparput
anguniartuarlugulu, taamaasilluni Campus Kujalleq nutarterneqarlunilu allilerneqarpoq, kollegiamillu nutaamik sanaartortoqarluni. Meeqqat atuarfii iluarsartuunneqarput, nutarterneqarput sanaartorneqarlutillu, Qaqortumilu mittarfissamut aqqusinissaq sanaartorneqarluni naammassineqarniarluni.
Tamatuma saniatigut Qaqortumi inissiat bygningit inigineqarsinnaanngoqqillugit nutarterneqaleruttorput. Kommune
Kujallermiit Namminersorlutik Oqartussat inissiaataat
Narsami Nanortalimmilu matuuginnarneqarsimasut ingutserneqariarlutik nutaanik sanaartorfigineqarnissaat suliniutigaarput.
Ukioq manna Nanortalimmi utoqqaat illuat inaarneqassaaq,
taamatullu aamma Narsami suliaralugu aallartinneqassalluni.
Kujataani suliffeqarfiit soorlu INUILI, Narsami Neqi A/S,
Campus Kujalleq suliffeqarfiillu allat siulersuisoqarnerinut
ilanngunnissaq kommunalbestyrelsemiit orniginartitatta ilagaat, taamaalilluta ineriartortitsinissaq qanimut peqataaffigisinnaassagatsigu.
Kommune Kujalleq najugaqarfigissallugu nuannersuussappat kujataata angallannikkut tikikkuminartuunissaa pingaaruteqarluinnarpoq, taamaammat Qaqortumi mittarfiliornissaq ukiut 30-it sinnerlugit oqallisigineqareersoq kiisami

Ass.: Gert Hansen

Inatsisartuni akuersissutigineqarnera nuannaarutigaara.
Tamanna isumalluarfigaarput, Qaqortumimi mittarfittaarnikkut kujataata tikikkuminarsineratigut inuutissarsiornikkut suliffeqarniarnikkullu ineriartornissaq ammaanneqassammat, suliffeqarfiimmi aningaasaleerusuttut pilersitsinissaminnut maanna nalorniunnaarlutik pilersaarusiorlutik aallartissinnaanngorput.

taasinnaasut annikinnerpaanissaat soorunami piumasaqaatigaarput, taamaammat Kommune Kujallermiit Killavaat
Alannguanni aatsitassarsiorfiup arrortitsiveqarnissaanik
Naalakkersuisut piumasaqaataat atorunnaartinneqassasoq
siunnersuutigaarput.
Nunarsuatsinni nunat arrortitsiviit atorlugit pinngoqqaatinik
qaqutigoortunik avissaartitsisinnaasut ikittuinnaapput, taava
sooq uagut kalaallit immitsinnut pisarissersussaagut?

Narsarsuarmi mittarfiup siunissaata qanoq isikkissoqarnissaa Naalakkersuinikkut suliaqartunit aalajangiiffigineqartussaq utaqqiinnarnagu Kommune Kujallermi Narsarsuup
siunissaa pillugu suleqatigiissitamik pilersitsisoqarpoq.
ApS

Suleqatigiissitarlu taanna qaammatip tulliani politikkikkut
aqutsisoqatigiinnut Narsarsuup nunaqarfittut siunissaa pillugu suliaminik saqqummiisussaavoq, taamannalu aallaavigalugu sulineq ingerlariaqqittussaassaaq.
2017-imi Kujataa nunarsuarmioqatigiit kingornussasanik
allattorsimaffiannut akuerineqarluni ilanngunneqarpoq,
tamannalu kommunitsinnut inuussutissarsiornikkut takornariaqarnikkullu pitsaasumik iluaqutaanissaa suliniutigaarput,
Kujataatami takornariaqarfissuanngornissaa suliffinnik
amerlasuunik nassataqartussaq anguniaratsigu.
Nersutaateqarnerup naatitaateqarnerullu saniatigut misileraanerit nutaaliornerillu allat pisariaqarput, kujataata nunatta nerisassaasivissuatut nukittorsartuarnera tamatsinnut
iluaqutissanngorlugu.
Ukiuni tallimanngulersuni Killavaat Alannguanni pinngoqqaatinik qaqutigoortunik qalluilernissamut akuersissummik
tunniussisoqarnissaa ilimagineqaraluarluni suli pinngilaq.
Aatsitassarsiorneq suliffinnik amerlasuunik pilersitsisussaammat ilungersorluta Naalakkersuisugut qinnuigaagut
nunatsinni aatsitassarsiorfiit timitalerneqarnissaminnut piareersimasut sapinngisamik piaartumik qalluinissamut akuerseqqullugit.
Qalluisoqalernerani avatangiisinut peqqinnissamullu ajoqu-
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2018-imi Inatsisartunut qinersisoqarpoq, qinersinerullu
inernera isumalluarfigaara, qineqqusaarnerummi nalaani
makku annertuumik qineqqusaarutigineqarmata:
• Inuutissarsiutinik suliffissanillu ineriartortitsinissaq
• Aatsitassarsiornerup aallartinnissaa
• Piffiillu ataasiakkaat inukilliartornerisa
unitsinneqarnissaat.
Piffinni ataasiakkaani inukkilliartorneq eqqartorneqartillugu
Kommune Kujalleq annertuumik assersuutitut saqqumiunneqaqattaarpoq, ilumoorpormi Kujaataa ukiuni kingullerni
annertuumik inukilliartornera, kisianni matumani Kujataa
kisiartaanngilaq avannaanimi aamma sumiiffiit allat inukkilliartorput.
Kujaataata inukkilliartornerata unitsinnissaa innuttaasuusugut tamatta akisussaaffigaarput, kommunittalu najugaqarfigissallugu nuannersuunissaa ataatsimoorluta kivikkutsigu
tamanna allanngortissinnaavarput.
Tamatuma tungaanut kommunalbestyrelsemiit aqqutissiuusseqataassaagut.
Kommunittami najugaqarfigissallugu nuannersuunissaanut
suliniutit pingaartikkatsigit, kulturikkut sunngiffimmut pitsaaliuinermilu qaammarsaaneq pitsaanerusoq angorusullugu
immikkoortortaqarfik nutaaq 2018-ip aallartinnerani ilaatigut pilersissimavarput.
Qaqortumi kulturikkut illorsuassaq pillugu suliniut aallartisarparput, namminerlu kajummissutsiminnik suliaqartartunut pikkorissaanerit qaammarsaavigineqarlutik.
Nuannaarutigalugu aamma oqaatigisariaqarpara Inuusuttut
Suliniaqatigiiffiat siorna aallartinneqartoq ukioq manna
aamma nutaanik ilaasortalerneqarluni ingerlaqqissammat.
Inuusuttortattalu sulerusussuseqarluartut kommunitsinni
suleqatigeqqinnissaat neriuuteqarfigalugu erinigeqaara.

Angajoqqaatut kommunitsinni toqqisisimanissaq pingaaruteqartut ilagaat, taamaammat meeqqerivinni atuarfinnilu
pitsanngorsaaneq ingerlaneqarpoq. Meeqqerivinni amerlanerusunik inissaateqarlernissaq anguniarlugu nutarsaasoqarlunilu sanaartortoqassaaq.
Meeqqerivimmiittuutilinnut akiliut annerpaaq ukioq aallartittoq aallarnerfigalugu 1300 koruuninut apparparput, ukiunilu aggersuni 1000 koruuninut apparneqarnissaa anguniarneqarpoq.
Atuartut sinilluarsimallutik nerilluarsimallutillu atuariartornissaat angajoqqaat isumagisassarivaat, angajoqqaalli ilaatigut akisussaaffitsik tamakkiisumik tunniussinnaanngikkaangassuk inuiaqatigiittut meeqqap pisinnaatitaaffiisa meeqqamut tunniussinnaanissaa pisussaaffigaarput. Kommunitsiniit
iliuuseqarluta meeqqanut pisariaqartitsisunut atuarfimmi
nerisaqartitsinissaq isumaginiakkatta ilagaat, matumanili
erseqqissaatigissavara meeqqat angajoqqaallu ingerlalluartut pisariaqartitsisunit amerlanerujussuummata.
Kommunit suleqatigiillutik meeqqat atuarfiisa kivinneqarnissaat suleqatigiissutigaat, maannakkullu suleqatigiinneq
ilusinikkiartorpoq pitsaasumik kinguneqarumaarnissaa
neriunaateqarfiulluni.
Atuarfeqarfiup aqunneqarnera siuarsarniarlugu januaarip
aallaqqaataa aallarnerfigalugu ingerlatsivimmi atuarfinnut
siunnersorti ataatsimik ilaneqarpoq. (Ullumikkut)
Nuannaarutigingaarlugulu oqaatigissavara Kommune
Kujallermi iliniartitsisut tamarmik isumasioqatigiisinneqarnissaannut kommunalbestylse aningaasaliissuteqarmat.
Perorsaasut amerlanerit kommunitsinni pigilernissaat suliuniutigineqarpoq, najugarlu qimannagu perorsaasutut ilinniarfik siorna Qaqortumi pilersinneqartoq isumalluarfigaarput. Nuannaarutigingaarparalu 2019-imi aningaasanut inatsimmi perorsaasut atugarissaarnerulernissaannut
Inatsisartuni aningaasaliisoqarnera, tamannami tamanut
iluaqutaasumik kinguneqassammat.
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Kommune Kujalleq meeqqanut ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmik 2018-imi pilersitsivoq, taamaalilluta meerartagut
pisariaqartitsisut avatangiiserisaminnik sungiusimasaminnit
aallartinneqanngikkaluarlutik kommunitsinniiginnarnissaannut periarfissippagut.
Taamatullu aamma 18-ileereersimasut ulloq unnuarlu
angerlarsimaffimmi najugaqarsimasut nammineersinnaanngornissaannut aqqutissiuussiffiusussamik angerlarsimaffimmik pilersitsisoqarnikuuvoq, tamanna aamma inuusuttunut pisariaqartitsisunut tunniussaqarluassaaq.

Innarluutilinnut inatsisissaq ukiuni tulliuttuni atuutilertussaq, atuutilersinnagu Kommune Kujalleq innarluutilinnut
politikkissamik siunnersuuteqarniarpoq, matumani innarluutillit pitsaasumik atugassaqartinnissaat qulakkeerniarlugu.
Kommunitsinni sumiluunniit najugaqaraluarutta pitsaanerpaamik sullinneqarnissarput pingaartitaraarput.
Ukioq manna aallarnerfigalugu ukiunilu aggersuni kommunitsinni nunaqarfinnut suliassanut assigiinngitsunut
ikinngitsunik aningaasaliisoqarpoq, pingaartumik nunaqarfinni silami kiffartuussisut atortuinut kiisalu taakku suliiffiinik qaffaanernut. Tamatuma kingunerissavaa inuttaasut kiffartuunneqarnerisa pitsanngornera aamma innarluutilinnut
utoqqarnullu sunniuteqarluassalluni.
Nunaqarfinnut aningaasaliissutit 2019-imi qaffaneqartut
malunnaatilimmik kinguneqarluarnissaat qularutissaanngilaq, matumanilu aamma eqqaassavara nunaqarfinni illoqarfinnilu puttasunik pitsanngorsaanissaq anguniarlugu suliarinnittussarsiuussinerit ingerlanneqassammata.

Aqqusinigissaanissaq eqqarsaatigalugu aningaasaliissutit
qaffakkiartorneqarput, sumiiffinnilu pingaarnersiuisoqarneratigut aqqusinigissaanerit ingerlanneqassallutik.
Kommune Kujalliup nuna tamakkerlugu eqqagassalerinermut aaqqissuussineq peqataaffigissavaa, uuliakunillu eqqaavissamik Qaqortumi pilersitsisoqarnissaa piumasaqaatigissallugu.
Tamatuma saniatigut eqqakkanik immikkoortiterisalernissaq suliniutitut eqqarsaataavoq, tamannalu nunaqarfiit ilaanni aallartisarneqarleruttorpoq ukiunilu sisamani ingerlanneqartussanngorlugu inerisaqqinneqassalluni.
Aammattaaq Kommune Kujallermi sulisunut inissiat 20-t
sanaartorneqarnissaat pilersaarutaavoq.
Ila ila pilersaaruterpassuaqarpugut, piviusunngornissaallu
erinigeqaara.
Naalakkersuisut Inatsisartullu tapertaalluartarnersi pillugu
aammalu kommunitsinnit pingaartitatsinnik apuussisarnitsinni tusarnaarumassuseqartarnissinnut qamannga pisumik
qutsavigaassi.
Ukiortaami oqaluugiaatiga naggaserlugu kommunalbestyrelse kommunerpullu tamaat sinnerlugu uummatiga tamakkerlugu innuttaasut qujassuteqarfigissavassi, kommunerput
asasarput kivitseqataaffigigassiuk aammalu ineriartornissaanik sulissutiginninitsinnut peqataalluarassi.
-Tamannguassi ukiortaami pilluaritsi, ukiumilu nutaami
angusaqarluarisa.

U d s p i l t i l a l ko h o l l ov s k a l l a v e s
om

Det nye udspil til en ny alkohollov, som blev sendt i
høring i december, lever langt fra op til Demokraternes
ønsker. Støttepartiet oplyser, at det vil få konsekvenser
for samarbejdet med Naalakkersuisut, hvis lovforslaget
ikke ændres.
Randi Vestergaard Evaldsen (D) mener, at sundhedsdepartementet i lovforslaget ikke følger de beslutninger, som der
blev taget vedrørende alkoholloven i Inatsisartut, da et
beslutningsforslag blev fremlagt og fik flertal.
- Departementer skal ikke på egen hånd gå imod de politiske intentioner i et forslag. Det er udemokratisk og helt i
strid med den måde, vi normalt samarbejder på i vores politiske system, skriver Randi Vestergaard Evaldsen i en pressemeddelelse.
Reklamer i lukkede fora
Konkret handler det om, at man i Inatsisartut har besluttet,
at alkohollovens forbud mod alle reklamer for alkoholholdige drikke enten ophæves eller erstattes af mindre vidtgående reklameforbud.
Det har udmøntet sig i, at Departement for Sundhed har
sendt et lovforslag i høring, hvor man giver virksomheder
lov til at reklamere for alkoholiske drikke på lukkede internetfora.
- Det er direkte chokerende, at Departementet for Sundhed
har sendt et lovforslag i høring, hvor man mener, at det er i
overensstemmelse med Inatsisartuts beslutning, at man kan
nøjes med, at virksomheder gives tilladelse til at reklamere
for alkoholprodukter i lukkede internetfora på egne hjemmesider, skriver Randi Vestergaard Evaldsen og forsætter:
- Denne tolkning fra Departement for Sundhed er på ingen
måde i overensstemmelse med de politiske intentioner, der

klart fremgår af forslaget.
Konsekvenser for samarbejde
Til sidst i sin pressemeddelelse lover Randi Vestergaard
Evaldsen Naalakkersuisut, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke ændrer lovforslaget.
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inniminniineq: nal. 8.00 - 10.00 akornanni.
Pingasunngornermi matoqqasarpoq
pilaaviisarnera pillugu.
Pulaarfiit:
Nal. 14.00 - 17.00 aamma 18.00 - 20.00
Ambulance: 64 22 11
Telefonomstilling: 64 22 11
Ambulatoriet: 80 11 22
Gratis tidsbestilling: 8.00 - 10.00
Onsdag lukket p.g.a operationer.
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Kl. 14.00 - 17.00 & 18.00 - 20.00
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a l l a n n g u u t i s s at u t s i u n n e r s u u t
allanngor tittariaqar poq

Imigaasamut inatsissatut siunnersuutissatut decembarimi tusarniutigineqarluni nassiunneqartup imarisai
Demokraatit kissaataannut naapertuutinngillat.
Inatsisissatut siunnersuut allanngortinneqanngippat
suleqatigiinnermut tamanna kinguneqassasoq, partiit
Naalakkersuisoqatigiinnut tapersersuisoq ilisimatitsivoq.
Randi Vestergaard Evaldsen (D) isumaqarpoq, peqqissutsimut naalakkersuisoqarfiup inatsisissatut siunnersuummini,
Inatsisartut imigassamut inatsimmut tunngatillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuummut amerlanerussuteqarlutik
akuersigamik aalajangigaannut, malinninngitsut.
Naalakkersuisoqarfik nammineerluni siunnersuutinut politikerit aalajangingaannut akerliusumik iliuuseqartussanngilaq. Tamanna namminissarsiorneruvoq politikkikkullu suleqatigeeriaatsimut akerliulluni , Randi Vestergaard Evaldsen
tusagassiutinut nalunaarummini allappoq.
Matoqqasuni pilerisaarutit
Tassani pineqarpoq imigassaq pillugu inatsimmi imigassamik pilerisaaruteqartannginnissap atorunnaarsinneqarnissaa imaluunniit killilersugaannginnerusumik pilerisaaruteqartoqartarsinnaanera, Inatsisartut aalajangermassuk.
Tamassuma kinguneranik Peqqissutsimut
Naalakkersuisoqarfiup inatsisissatut siunnersuut tusarniutigalugu nassiuppaa, tassani imaqartoq aalakoornartulinnik
imeruersaatinik pilerisaarineq nittartakkani matoqqasuni
pisassasoq.
Quarsaarnarpoq Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup inatsisissatut siunnersuut tusarniutigimmagu oqarluni
Inatsisartut aalajangigaat naapertorlugu taamaaliortoqartoq
taamaattumillu naammattoq suliffeqarfiit akuerineqarpata
internettimi nammineq nittartakkani pilerisaarutit matoqqasumik ingerlanneqarsinnaasut, Randi Vestergaard Evaldsen
allappoq nangillunilu:

Taamatut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup isumalersuinera siunnersuummi ersarissumik takuneqarsinnaasutut,
politikerit siunertaannut tulluutinngilluinnarpoq.
Suleqatigiinnermut kinguneqassaaq
Inatsisissatut siunnersuut allanngortinneqanngippat, tamanna suleqatigiinnermut kinguneqarumaartoq, Randi
Vestergaard Evaldsen tusagassiutinut nalunaarutini naggaserlugu Naalakkersuisunut neriorsuutigaa.
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B o r g m e s t e r K i i s t a P. I s a k s e n ´ s
nytår stale
Vi går en spændende og udfordrende fremtid i møde i
Kommune Kujalleq. Året 2018 er omme, og vi er gået
ind i det nye år med mange forhåbninger.
Kære medborgere, jeg ønsker jer alle et godt nytår på vegne
af kommunalbestyrelsen i Sydgrønland.
Starten på det nye år føles som at træde ind i en helt ny
fremtid, man selv skal udforme. Vi ved jo ikke, hvilke personlige mål vi kommer til at realisere ved udgangen af året.
Vi former vores liv efter vores mål, og det er med til at
udvikle os som personer.
I Kommune Kujalleq skal vi bruge det nye år på at finde
nye muligheder, og kræfterne hos kommunalbestyrelsen
skal bruges på at realisere vores mål.
Kommune Kujalleq har en smuk natur og en masse udviklingsmuligheder. Det er dejligt at bo i landsdelen, som
betragtes som Grønlands spisekammer og det er det eneste
sted i landet med landbrug og dyrehold.
I kommunalbestyrelsen arbejder vi for at gøre vores kom-

mune til et endnu dejligere sted at bo i, hvor målet er et
trygt sted at bo, et sted i udvikling, et attraktivt sted at
arbejde, et sted hvor de unge kan udvikle deres kompetencer, et godt sted for alderdommen, og ikke mindst bestræber vi os på at forvalte den på pålidelig vis.
Men jeg må bemærke, at det ikke kun er kommunen og de
folkevalgte, der skal gøre Kommune Kujalleq til et attraktivt sted - alle vi borgere i Sydgrønland har dette ansvar.
Vi har brug for medborgere og virksomheder med viljestyrke samt iværksættere inden for erhverv og nye arbejdspladser.
Derfor er det mig en stor glæde, at man i vores kommune
oprettede et erhvervsråd den 14. december, som jeg har
gode forventninger til.
Dette vil resultere i varige erhverv på baggrund af et godt
samarbejde mellem kommunen og de erhvervsdrivende.
Da vores formål er at minimere arbejdsløsheden, tilbyder vi
aktiveringstiltag, videreuddannelser og kursusaktiviteter i

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
Lørdag
09.00 - 13.00
Søndag
LUKKET
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

PALBY-mi niivertoq
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samarbejde med Majoriaq.

Kujalleq og lavere arbejdsløshed.

I de senere år er der kommet forhøjelser af fiskekvoterne til
opfiskning i vores farvande med landingspligt i vores kommune, og som folkevalgte arbejder vi kontinuerligt med at
få forhøjet kvoterne, eftersom vi ser det for vigtigt at forædle ressourcerne fra havet og skabe varige arbejdspladser.

Som kommunalbestyrelsesmedlemmer arbejder vi på, at
Sydgrønland får anlægsmidler og stadig gør en ihærdig indsats for at opnå det. På baggrund af det blev Campus
Kujalleq renoveret og udvidet og et nyt kollegie blev bygget. Folkeskolerne blev renoveret og nogle med tilhørende
nye afdelinger, og den kommende vej mod lufthavnen i
Qaqortoq blev etableret, hvor der arbejdes på at færdiggøre
den.

Som borgmester er jeg derfor glad for, at Arctic Prime
Fisheries og Qaqortoq Fish Aps beskæftiger ikke mindre
end 180 medarbejdere, som dermed sikrer selvforsørgelsen
af mange familier.
Dette resulterer i flere skatteindtægter til Kommune

Derudover er man i fuld gang med at renovere lejlighederne i de såkaldte bygninger, så de atter kan være indflytningsklare.

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm
Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Hans Mikaelsen . . . . . . . . . 49 46 50
Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58
Værksted . . . . . . . . . . . . . . 64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 19 41

E-mail: sydel3920@gmail.com
Postboks 527 • 3920 Qaqortoq

Endvidere arbejder vi i
Kommune Kujalleq på at
sanere Selvstyrets nedlukkede
lejlighedskomplekser i
Nanortalik og Narsaq og
bygge nye i stedet på lokaliteterne.
I år færdiggøres alderdomshjemmet i Nanortalik, hvor
man efterfølgende påbegynder
renoveringen i Narsaq.
Fra kommunalbestyrelsens
side er det ønskeligt at blive
indlemmet i de respektive
bestyrelser af arbejdspladserne i Sydgrønland som INUILI, Neqi A/S i Narsaq,
Campus Kujalleq og andre
arbejdspladser, således at vi
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får mulighed for at følge med i udviklingen på nært hold.
For at gøre Kommune Kujalleq attraktiv at bo i, er det ganske nødvendigt, at de infrastrukturelle forhold er lettilgængelige, derfor er jeg glad for, at lufthavnen i Qaqortoq
endelig er blevet godkendt af Inatsisartut, efter at have
snakket om det i over 30 år.
Det ser vi frem til, da den nemmere adgang til Sydgrønland
efter etableringen af lufthavnen i Qaqortoq vil åbne for
udviklingen af erhvervslivet og arbejdsmarkedet, eftersom
virksomhederne uden tøven nu kan planlægge og investere
i tiltag.
I stedet for bare at vente på Naalakkersuisuts beslutning om
den fremtidige status for lufthavnen i Narsarsuaq, har
Kommune Kujalleq oprettet en samarbejdsgruppe.
Denne samarbejdsgruppe vil fremlægge sit arbejde vedrørende Narsarsuaqs fremtid som bygd over for den politiske
styregruppe i næste måned, og på denne baggrund vil arbejdet komme videre.
I 2017 blev Kujataa godkendt og indlemmet i UNESCOs
verdensarvsliste, og vi vil arbejde for at drage nytte af det
på bedste vis inden for erhvervslivet og turismeområdet i
vores kommune. Det er vores mål at gøre Sydgrønland til
en stor turismedestination, der vil skabe mange arbejdspladser.
Ud over dyrehold og afgrøder er andre forsøg og innovationstiltag nødvendige, således at Sydgrønland vil være
gavnlig for alle ved at styrke vores status som Grønlands
store spisekammer.
I snart fem år har man ventet på den offentlige tilladelse til
at udvinde sjældne jordarter i Killavaat Alannguat/Kringlerne, men det står stadig i det uvisse. Da mineraludvinding

kommer til at skabe mange arbejdspladser, har vi indtrængende bedt vores Naalakkersuisut om at give de selskaber,
der står rede til at realisere deres mineprojekter, udvindingstilladelse så hurtigt som muligt.
Under udvindingsfasen er det selvfølgelig vores krav, at de
miljø- og sundhedsmæssige gener skal være på minimumsniveau.
Derfor foreslog vi fra Kommune Kujalleqs side, at Naalakkersuisuts krav om et kemisk rensningsanlæg ved Killavaat
Alannguat bortfaldt.
I verden er der meget få kemiske rensningsanlæg, der kan
udvinde sjældne jordarter, så hvorfor skal vi grønlændere
gøre det besværligt for os selv?
Der var valg i 2018, og jeg har gode forventninger til valgresultatet. Under valgkampen var der stor fokus på:
• Udvikling inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet
• Igangsættelse af mineprojekter
• Stoppe affolkning af de enkelte landsdele.
Når man snakker om affolkning af enkelte landsdele, har
man ofte fremlagt Kommune Kujalleq som et godt eksempel, for det er jo sandt, at Sydgrønland er blevet affolket
markant i løbet af de senere år, men i dette tilfælde drejer
det sig ikke alene om Sydgrønland, for det gælder det
samme for andre dele af Nordgrønland.
Som borgere har vi alle det ansvar at stoppe affolkningen af
Sydgrønland, for hvis vi alle løfter vores status som en
attraktiv kommune, kan vi skabe ændring.
På dette område skal vi som kommunalbestyrelse bane vej
for tiltag.
Da vi prioriterer tiltag for at gøre vores kommune attraktiv,
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har vi blandt andet sat os for at skabe bedre oplysning
inden for kultur, fritid og forebyggelse. Vi har oprettet en
ny afdeling i begyndelsen af 2018.
Vi har påbegyndt et initiativ vedr. oprettelse af et kulturhus
i Qaqortoq.
Endvidere har man lavet oplysninger om kursustilbud til
frivillige entusiaster.
Jeg skal hermed også meddele, at det ungdomsråd, der blev
oprettet sidste år, også viderefører sit arbejde med nyvalgte
medlemmer. Jeg ser meget frem til og har gode forhåbninger til at fortsætte samarbejdet med vores energiske ungdom.
En af de vigtige områder er et trygt tilværelse som forældre
i vores kommune, derfor er der tiltag til forbedring af børneinstitutioner og skoler. For at skabe flere pladser i børneinstitutionerne skal der renoveres og bygges nyt.
Den højeste daginstitutionstakst har vi sat ned til 1.300 kr.
fra og med det nye år, og målet er at få den sat ned til 1.000
kr.
Det er forældrenes ansvar at sende deres børn til skole,
hvor de har sikret, at de er veludhvilede og har fået godt at
spise. Når forældre ind imellem ikke er i stand til at fuldføre deres ansvarsområde, har vi som samfund pligt til at
implementere børnerettighederne over for børnene.
Endvidere er en af kommunens tiltag at sørge for skolebespisning for børn, der finder det nødvendigt.

Jeg skal dog pointere, at ressourcestærke børn og forældre
er langt flere i forhold til de ressourcesvage.
Kommunerne samarbejder om at løfte folkeskolernes
niveau, og med håbet om gode resultater er samarbejdet
ved at forme sig.
Fra og med 1. januar har man fra forvaltningen ansat en
ekstra skolerådgiver for at effektivisere skoleledelsen. (I
dag)
Jeg skal med stor glæde meddele, at kommunalbestyrelsen
har sat midler af til et seminar for samtlige lærere i
Kommune Kujalleq.

Der arbejdes på at ansætte flere pædagoger. Vi har gode
forhåbninger til den decentrale pædagoguddannelse, der
blev oprettet sidste år. Endvidere er det mig en stor glæde,
at man i Inatsisartut har afsat midler til forbedring af pædagogernes vilkår, da det vil have en positiv effekt for alle.

henblik på forbedring af pontonbroerne i bygderne.

Kommune Kujalleq har i 2018 oprettet en døgninstitution
for børn, således har vi givet vores udsatte børn mulighed
for at forblive i vores kommune uden at skulle blive sendt
væk fra deres vante omgivelser.

Kommune Kujalleq skal deltage i det landsdækkende
affaldsreform, hvor der vil være et krav om at opføre et
spildolieanlæg i Qaqortoq.

Endvidere har man oprettet et hjem for unge, der er fyldt
18, som før i tiden har boet i døgninstitution, og her får de
mulighed for at få vejledning til at blive selvforsørgende,
som givetvis være til stor gavn for de udsatte unge.
Inden handicaploven træder i kraft i de næstkommende år,
vil Kommune Kujalleq fremsætte et forslag om en handicappolitik for at sikre de bedst mulige vilkår for de handicappede.
En bedst mulig servicering er vigtig for os, uanset hvor vi
bor i kommunen.
Fra det nye år og de kommende år har man afsat en del
midler til forskellige opgaver i kommunens bygder, særligt
til bygdeservicemedarbejdernes udstyr og til forlængede
arbejdstimer. Dette vil betyde en forbedring af borgerservicen og have en gavnlig effekt på de handicappedes og
ældres vilkår.
Bevillingerne til bygderne for 2019 er blevet forhøjet, hvilket uden tvivl vil have en mærkbar effekt.

Bevillingerne er stigende med hensyn til forbedring af vejforholdene, og vejforbedringerne skal ske efter prioriteringsprincippet i de forskellige steder.

Derudover har vi også et projekt om affaldssortering i tankerne, hvilket i øjeblikket er i opstartsfasen i nogle bygder,
hvor planen er, at det skal gennemføres og udvikles over en
4-årig periode.
Det er også planen at opføre 20 personaleboliger i
Kommune Kujalleq.
Ork ja, vi har mange planer og jeg glæder mig meget til
realiseringen af dem.
Inderlig tak til Naalakkersuisut og Inatsisartut for jeres støtte og jeres lyst til at være lydhøre, når vi frembringer vores
værdier i kommunen.
Jeg vil på vegne af kommunalbestyrelsen og kommunen
afslutte min nytårstale ved at sige hjerteligt tak til alle borgere, fordi I er med til at løfte og udvikle vores elskede
kommune.
-Godt nytår til jer alle, og jeg ønsker gode resultater for os
alle i det nye år

Her vil jeg også nævne, at licitationerne skal udføres med
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BUTIKSCHEF
TIL JYSK BUTIK
I QAQORTOQ
Pisiffik A/S i Qaqortoq søger en dygtig butikschef til Jysk butik.
Med tiltrædelse d. 1. Februar 2019, eller efter aftale.
Dine primære ansvarsområder vil være:
•
•
•
•
•

Arbejdsplaner/Tavlemøder
Salgsklar butik
Sætte i gang og følge op
Drive salg og service
Personale ledelse

Dine faglige kompetencer indeholder:
• Relevant erhvervs erfaring indenfor detail handel
• En relevant uddannelse og medbringer en god ”værktøjskasse”

Som person:
•
•
•
•
•

Har en stor vilje, og én der gerne vil går forrest
Selvstændig og samarbejdsorienteret
Fleksibel ihærdig og dynamisk
Ærlig, loyal og samvittighedsfuld
Møder til tiden

Vi tilbyder:
• En attraktiv arbejdsplads med masser af udfordringer i en uformel organisation, hvor man får mulighed for at afprøve
sine ideer og vise sine evner
• De købmandsmæssige evner vil i høj grad blive udfordret, hvor man altid skal have fingeren på pulsen.
• Et spændende miljø, hvor der stilles krav om høj kvalitet i de produkter, vi levere
• Et alsidigt job i en virksomhed i stadig udvikling
• Løn efter kvalifikationer

Tiltrædelse og arbejdssted:
Stillingen er til snarest mulig tiltrædelse, men vi venter gerne på den rette person.

Ansøgning og yderligere informationer:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte:
Salgschef Michael Günzel på mobil: +299 49 46 44.
Skriv en kort ansøgning, indeholdende relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse,
således at ansøgningen er os i hænde senest den 15, Januar 2019.

Ansøgning kan også sendes pr mail til:
ansoegning@pisiffik.gl

Sidste frist for ansøgning er:
D. 15. Januar 2019.

